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را حـل کنیـم کـه انجـام پروتز دندانپزشـکی بدون آنها دشـوار اسـت. ایـن فصل به مشـکالت سـاده و پیچیده 
ای کـه روزانـه دندانپزشـکان و متخصـص دندانپزشـکی بـا آن روبـرو هسـتند، می پردازد. امید اسـت که شـما 
بتوانیـد آنچـه را کـه باعـث بهبـود بخشـیدن بـه ترمیـم می شـود، بهتـر درک کنیـد؛ زیـرا کـه هـدف غایی ما 

همیشـه جلـب رضایـت بیماران اسـت.

مشاهده دندان ها زير نورهای مختلف

هنگامـی کـه یـک تکنسـین، دندانی را در یـک البراتوار دندانپزشـکی می سـازد، ایـن کار را در زیر نورهای 
مهتابـی فلورسـنت معمـول در هـر البراتوار دندانپزشـکی انجـام می دهد. ترمیم هـای دندانپزشـکی افراد وقتی 
از هـر طـرف در معـرض نـور مسـتقیم و روی مـدل تایپودنـت یـا سـنگ قـرار بگیرنـد، بسـیار عالـی بـه نظـر 
می رسـند. بـه همیـن ترتیـب، هنگامـی کـه یـک دندانپزشـک ترمیـم را از البراتـوار دریافـت می کنـد و آن 
را بـرای اولیـن بـار در دهـان بیمـار قـرار می دهـد، در یـک وضعیـت کنتـرل شـده قـرار می گیـرد؛ بصورتـی 
کـه دندانپزشـک از بیمـار تقاضـا می کنـد کـه لبخنـد بزرگـی را بـه لـب بیـاورد و درهمیـن حیـن، نـور را بـر 

دندان هـای سـفید مرواریـدی بیمـار می تابانـد.
ایـن دندان هـا، بـه همان زیبایی که در البراتوار دندانپزشـکی بودند، هسـتند و هم بیمار و هم دندانپزشـک 
از نتایـج راضـی هسـتند. بـا ایـن حـال، وقتی ترمیـم ها به طـور دائم در دهـان بیمار قـرار می گیرنـد و بیماراز 
مطـب دندانپزشـکی خـارج می شـود، دندان هـا دیگـر در همـان حالـت اولیـه نیسـتند و یـا در محیـط کنترل 
نشـده قرارمی گیرنـد. دندان هـای بیمـار اکنون توسـط دهان، لب ها و صورت شـکل گرفته اسـت. دهان سـاکن 
نیسـت و همیشـه هنـگام لبخنـد زدن، اخـم کـردن، خندیدن و صحبت کـردن تغییـر می کنند. در اثـر تعامل 
حالت هـای مختلـف صـورت بـا نـور موجـود کـه بـه دندان هـای مـا نیـز برخـورد می کنـد، ظاهـر دندان هـای 
مـا نیـز تغییـر می کنـد. انـواع مختلـف نـور در ظاهـر دندان هـا تأثیـر میگـذارد؛ ازجملـه: نـور روز، رشـته ای، 
فلورسـنت، قـدرت و روشـنایی، مسـتقیم، غیرمسـتقیم، نـور از بـاال و پایین و نوری که با شـکل و انـدازه لب ها 
پخـش و سـایه می افکنـد. محیـط اطـراف مـا، با انـواع مختلفی از نورپردازی پر شـده اسـت که می تواند شـکل 

.)BوA.1،8و رنـگ دندان هـا را تحـت تأثیر قـرار دهد )شـکل
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اسـتفاده از نـور، سـایه و المنت هـای خطـی بـرای ایجـاد خطـای دیـد و ارتبـاط آنها بـا یکدیگر در شـکل 
دیـده می شـود. کاغـذ تـا شـده در ایـن نقاشـی خطـی ممکـن اسـت به صـورت جلو یـا عقب تـا شـده، تعبیر 
شـوند. وقتـی سـایه بـه ایـن تصویـر خطی اعمـال می شـود )شـکل )G(8.2(، فرم بـه راحتی قابل درک اسـت 
)فلش هـا جهـت نـور را نشـان می دهنـد(. ایـن خطـای دیـد بـه مـا کمـک می کنـد کـه وقتـی تیرگـی حذف 
شـود، سـفید جلوتـر بـه نظـر بیاید. ما عـادت کرده ایم کـه اجسـام دور را تیره تر ببینیم و اجسـام پس کشـیده 

را تیره تـر یـا همـراه با سـایه ای از نـور ببینیم.
بـا دادن دوسـایه همسـان بـه دو دندان، وجـود خطوط دقیـق عمودی و افقـی می توانند بـه ترتیب خطای 
دیـد طـول یـا عـرض را ایجـاد کننـد )شـکل )H(8.2(. اگرچـه ممکن اسـت یـک شـکل از دیگـری بزرگتر یا 
بلندتـر بـه نظـر برسـد، اما اندازه هر دو یکسـان اسـت. این مسـئله نشـان می دهد کـه ترکیب خطـوط، اندازه، 
سـایه و نـور، در ایجـاد یـک خطـای دید موثـر، ضروری اسـت. خطای دید در دندانپزشـکی با اسـتفاده از سـه 

روش ایجـاد می شـود کـه در متـن زیـر مورد بحـث قرار گرفته اسـت:
1. شکل دادن و کانتورینگ

2. آرایش دندان ها
)staining(3. رنگ آمیزی

شکل دادن و کانتورینگ

شـایع ترین خطـای دیـد، ایجـاد طـرح کلـی متفـاوت بـا فر م دهی یـا تراشـیدن دندان اسـت. چشـم کاماًل 
بـه فـرم مرئـی حسـاس اسـت. بنابرایـن لبه های انسـیزال دندان نسـبتاً سـفید بـه راحتـی در سـایه های ایجاد 
شـده حفـره دهـان بـه رنگ سـفید دیده می شـوند. اگر یـک تغییر جزئی در سـاختار دنـدان با فرم دهـی انجام 

بگیـرد، می توانـد ایـن فرم سـایه نمـا را تغییـر داده و یـک خطای دیـد دلخواه ایجـاد کند.
اصول اساسی خطای دید در مورد شکل و طرح کلی:

خطوط عمودی، ارتفاع را برجسته می کنند و از دیده شدن عرض می کاهند.	•
خطوط افقی عرض را برجسته و ازدیده شدن ارتفاع می کاهند.	•
سایه ها عمق را می افزایند.	•
زاویه ها بر درک خطوط متقاطع تأثیر می گذارند.	•
خطوط و سطوح منحنی خوشایندتر بوده و نسبت به زوایای تیز، زنانه پسندتر هستند.	•
رابطه بین اشیا به تعیین ظاهر کمک می کند.	•

ایجـاد خطـای دیـد مناسـب هنـری اسـت کـه نیازمنـد بـه برنامه ریزی پیشـرفته اسـت. اگـر بیمـار دارای 
انـدازه، فضـا یـا مشـکل چیدمـان اسـت کـه بایـد از طریـق خطـای دیـد یـا جلوه هـای ویـژه دیگر حل شـود، 

اقدامـات زیـر بایـد در نظـر گرفته شـود:
• در طول معاینه بالینی و هنگام بازبینی نتایج مطالعه، به دنبال مشکالت باشید.	
• در نظـر بگیریـد کـه آیـا قرارگیـری مجـدد از طریـق درمـان ارتودنسـی، پریودانتیکـس، جراحـی پیـش 	
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پروتـزی یـا هـر روش دیگـری باعـث کاهـش یـا برطـرف شـدن مشـکل می شـود. در این صـورت، بیمـار باید 
تشـویق شـود کـه تحـت چنیـن درمانـی قـرار بگیرد؛ زیـرا خطای دیـد در اینجـا دیگر وجـود نخواهد داشـت.

• چنانچـه ایجـاد خطـای دیـد ضروری اسـت، بـا تعیین میـزان کاهش طـول دنـدان، طرح ریزی را شـروع 	
کـرده و بـا کاهـش و افزایـش سـایز دندان مـورد نظر ترمیـم صـورت می گیـرد. تصویربرداری هـای رایانه ای به 
شـما کمـک می کنـد تا ببینید کـدام گزینه هـا بهترین راه حل بالقـوه را دارنـد. از تصاویری که نشـان دهنده ی 
خطـای دیـد اسـت اسـتفاده کنید تـا به بیمـار خود تمـام احتمـاالت و همچنین، لبخنـد جدیدی کـه برای او 

ایجـاد خواهد شـد را نشـان بدهید.
پـس از اتخـاذ ایـن تصمیـم، یادداشـت های مفصلـی را در نمـودار سـایه بنویسـید. سـپس دندان هـا آماده 
شـده و ترمیـم موقـت سـاخته می شـود. انجـام ترمیـم موقت پـس از آماده سـازی دنـدان و قبل از اتمـام قالب 
گیـری ضـروری اسـت. ترمیـم موقـت پیش بینـی خطای دیـدی را که بـرای ترمیم نهایـی در نظر گرفته شـده 
را فراهـم می کنـد و همچنیـن بـه دندانپزشـک، مـدل کاری می دهـد کـه در آن می تـوان تغییرات اساسـی در 
طـرح درمـان ایجـاد کنـد. بنابرایـن، ترمیـم موقـت بـه عنـوان نقشـه ای کلـی بـرای یک خطـای دیـد زیبایی 
شـناختی موفـق عمـل می کنـد. از آنجـا که در جلسـات بعدی قالب نهایی گذاشـته می شـود، بیمـار وقت دارد 
تـا از ترمیـم موقـت خـود انتقـاد کنـد. دندانپزشـک نیز یـک فرصت اضافـی برای تغییـر وضعیت آماده سـازی 
دنـدان، بافـت اطـراف آن، شـکل، انـدازه یـا ترتیب ترمیـم موقـت را دارد. در طی ایـن قرار مالقـات، یک قالب 
و قالـب مطالعـه از ترمیـم موقـت تهیـه کنیـد و مطالعـه کنیـد )ایـن پروسـه مـی توانـد در حالـی کـه منتظر 
اثـر داروی بی حسـی بـرای تأثیـر نهایـی هسـتیم نیـز صـورت بگیـرد(. ایـن قالـب را همراه بـا قالـب نهایی به 
آزمایشـگاه ارسـال کنیـد. بـا ایـن کار هر گونـه حدس و گمـان توسـط تکنسـین البراتـوار در موردخطای دید 

مـورد نظـر، از بیـن می رود.
مرحلـه بعـدی، شـکل دهی وکانتورینـگ، در جلسـه امتحـان انجـام می شـود. ایـن مرحله زمانی اسـت که 
هرگونـه اصـالح الزم از طریـق خطـای دیـد انجـام می شـود )بـه بخـش 43 مراجعه کنیـد(. پس از قـرار دادن 
ترمیـم بـر روی دندان هـا، آنهـا را از نظـر ناهنجاری هـای انـدازه - فضا بررسـی کنید. قبل از تصحیح با دیسـک 
یـا سـنگ پرسـلن، اصـالح مـورد نظـر را با نشـانگر سـیاه الکلـی نشـان دهید تا دید بیشـتری داشـته باشـید؛ 
سـپس بـا شـکل گیـری و کانتورینـگ الزم ایـن مرحلـه را ادامـه دهیـد. اگرچـه چشـم نسـبت به شـکل کلی 
حسـاس تر از شـکل سـطحی اسـت، اما این کانتور سـطح اسـت که یک قسـمت اساسـی از خطای دید خوب 

بـوده کـه بازتـاب نـور را کنتـرل می کند. در شـکل دهی سـطح ایـن نکته نیـز باید مـورد توجـه قراربگیرد.
هنگام ارائه طرح درمان برای خصوصیات سطح، این مراحل باید به ترتیب انجام شود:

قبل از آماده سازی دندان، دندان های ترمیم شده را بررسی کنید.	•
قبل و حین درمان، دندان های مجاور را بررسی کنید.	•
یادداشـت برداری کنیـد. محل هـای محـدب و مقعـر، شـیارها، شـکاف ها، 	• بافـت مـورد نظـر  در مـورد 

اسـتین ها، سـایه ها و هایالیت هـا را وارد کنیـد. خطـوط عمـودی، افقـی یـا مخلوطـی از هـر دو را تعیین کنید.
یـک مـدل دقیـق مطالعـه انتخـاب کنیـد و آن را در سـنگ گـچ زرد یـا سـبز بریزید تـا بافت بـه بهترین 	•
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بـه جـای بگـذارد دوری کنیـد. از سـنگ های پرسـلن بـدون تراشـه مانند امثـال ذیـل می توانید بهـره ببرید:
	].Dedeco ]Dedeco International Inc
	]Shofu ]Shofu Dental Lab Division
	].Pfingst and Co[ Busch
• از الیه اپک سفید، هنگامی که مقدار کمی گلیز با آن مخلوط شود، می توان بهتر استفاده کرد.	
• با وجود اینکه لکه ها مرطوب هستند همان رنگ خود را در زمان جای گذاری از خود نشان میدهند.	
• رنگ آمیزی ها باید با دقت در قبل از اینکه در کوره گذاشته شوند، خشک شوند تا جریان پیدا نکنند. 	
• هنـگام شبیه سـازی "Check Line" یـا ترک هـای ریـز بـا رنگ آمیزی های سـطح، ابتدا یـک خط پهن 	

را با سـایه ای از رنگ آمیزی انتخاب شـده اعمال کنید )شـکلA8.12(؛ سـپس، با اسـتفاده از یک لبه مسـطح 
بـرس، هـر طـرف خـط را با دقت پـاک کنید تـا ظرافت مـورد نظر حاصل شـود )شـکلB8.12(. بعـداز تعبیه 
خصوصیـات اضافـی در صـورت لـزوم، تـاج را طبق دسـتورالعمل حـرارت دهید )شـکلC8.12(. اثرات مشـابه 
ترک هـای ریـز را را می تـوان بـه جـای رنگ قهـوه ای، با رنگ سـفید ایجاد کرد )شـکلD8.12( کـه این روش 

می توانـد در بیمـاران جوان مفید باشـد.
• راهنماهـای اسـتین گذاری بـرای تغییر سـایه ها و افزودن خصوصیـات )جـداول 8.2 و 8.3( باید به عنوان 	

یـک مرجـع، بـرای کمک بـه حل مشـکالت زیبایی یا بهبـود نتایج عمـل کنند. برخـی از تکنیک هـا می توانند 
تفـاوت بین رضایت غیرمشـتاقانه بیمـار و رضایت کامـل را ایجاد کنند.

حـرارت بیـش از حـد ممکـن اسـت باعث شـود که ترمیـم، وایتالیتـی اولیه خود را از دسـت بدهد و سـایه 
را تغییـر دهـد. بـا ایـن حـال، Barghi اظهـار داشـت که حرارت هـای مکرر )تـا نه بـار( به طور معمـول روی 
سـایه پرسـلن تأثیـر نمی گذارنـد؛ امـا حرارتهـای مکـرر می تواننـد باعـث کاهـش و از بیـن رفتـن خودجـوش 
گلیـز پرسـلن شـود. بـا ایـن وجـود، سـعی کنیـد تـا آنجـا که ممکـن اسـت رنـگ آمیـزی را در مرحلـه پخت 
اولیـه و گلیـز انجـام دهیـد. اسـتین ها را بـر روی دنـدان قـرار داده و ترمیـم را در دمـای اندکـی کمتـر از گلیز 
انجـام دهیـد تـا زمانـی کـه تمـام اثـرات مطلـوب حاصل شـود؛ سـپس در دمای مناسـب گلیـز دهیـد. اثرات 

اسـتین گذاری چنـد بـاره بـا پیـروی از ایـن شـیوه، بهتـر بدسـت می آیند.
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توسـط رایانـه، مفیدتریـن اطالعـات را در اختیـار تکنسـین قـرار می دهد. اگر تکنسـین شـما با کامپیوتر شـما 
ارتبـاط مسـتقیمی نـدارد امـا سیسـتم مشـابهی دارد، می توانید یک ایمیـل یا پرونـده با نتایج مـورد نظر خود 

تنظیـم کنیـد؛ در غیـر ایـن صـورت، یـک پرینـت از نتیجه دلخـواه خود ارائـه دهید.
یک مدل مومی )waxed model( ممکن اسـت برای نشـان دادن تغییرات پیشـنهادی به شـما، تکنسـین . 2

و بیمار کافی باشـد.
روش موثـر دیگـر بـرای اینکـه بـه بیمـاران اجازه دهـد ببینند کـه نتیجه ی اصـالح زیبایی آن هـا چگونه . 3

بـه نظـر خواهد رسـید، اسـتفاده از مـوم رنگ عـاج به طور مسـتقیم در دندان اسـت.
بـرای خشـک نگـه داشـتن دندان هـا، از رول هـای پنبـه ای یـا رترکتورهای پالسـتیکی اسـتفاده کنیـد. بعالوه، 
یـک گاز 2 × 2 را روی لـب پاییـن قـرار دهیـد تـا از آن در صـورت قطره قطره شـدن مـوم داغ، محافظت کند. 
مـوم از نـوع - رنگـی یـا عاجـی)Ivory( را روی لبه هـای انسـیزال دنـدان بریزیـد؛ سـپس، با یـک کارور موم، 
دنـدان را شـکل دهیـد و در نهایـت، بـه بیمـار خود نشـان دهید. حتما بـه بیمار خود یـادآوری کنیـد که آینه 

را بـه منظـور ایجـاد یـک خطای دیـد مناسـب، در امتداد طول بـازوی خود نگـه دارد. 
بـا اسـتفاده از روش ماتریـس Vacuform / رزیـن کامپوزیـت نیـز می تـوان بـه همیـن اثر دسـت یافت. . 4

یـک کسـت تشـخیصی درسـت کـرده و تغییـرات مـورد نظر را مومسـازی کنیـد. از مـوم تهیه شـده یک مدل 
گچـی درسـت کنیـد و سـپس از آن یک ماتریس Vacuform درسـت کنیـد. داخل آن را با رزیـن کامپوزیت 
قدیمـی یـا منسـوخ پـر کنیـد و بـدون پلیمریزاسـیون در دهان قـرار دهید. یـک روش جایگزین این اسـت که 
داخـل ماتریـس Vacuform را خـط بکشـید و پـس از از بین بردن برشـها، با چندین بار تـالش در ماتریس، 

پلیمریزاسـیون را انجام دهید.
بـرای اطمینـان از اینکـه قالـب هنگام بازگشـت از البراتوار دارای فرم، قـوام )کانتور( و اندازه دلخواه اسـت، . 5

بایـد دسـتورالعمل ها دقیـق نوشـته شـوند. ارتباطات کتبی ممکن اسـت تنها منبـع اطالعاتی و یا ثانویه باشـند.
• بـرای اطمینـان از ترمیـم شـکل مـورد نظـر، کانتـور و انـدازه، هنـگام بازگشـت از البراتـوار، تـا جایـی 	

کـه ارتبـاط نوشـتاری امکان پذیـر اسـت، بایـد دسـتورالعمل همـراه بـا جزئیـات نوشـته شـود. این تنهـا منبع 
اطالعـات اسـت یـا ممکن اسـت یک منبع ثانویه باشـد. دسـتورالعمل های کتبـی دقیق، ضروری اسـت و باعث 
می شـود کـه جایـی بـرای تفسـیر نادرسـت نمانـد؛ به عنـوان مثـال، در کیس فاصلـه میـان دندان هـا ، باید به 
تکنسـین آمـوزش داده شـود کـه حاشـیه دنـدان را بـه سـطح لینگـوال )زبانـی( تـراش دهد تا عـرض ظاهری 
تـاج کاهـش یابـد. ایـن نـوع ارتباطـات، احتمال دسـتیابی بـه نتایج مطلـوب را قبـل از انجام ترمیـم در دهان، 
افزایـش می دهـد. در مـوارد ایجـاد خطـای دیـد بر اسـاس ترتیـب دندان ها، رسـم دیاگرام بسـیار مفید اسـت. 
اگـر میخواهیـد یـک دنـدان تداخـل داشـته باشـد، در جهت لب هـا یا درجهـت زبانـی بچرخد، یـا در موقعیت 
دیگـری قـرار نگیـرد، برنامه ریـزی را از ابتـدای کار شـروع کنیـد. اگـر میخواهیـد حداکثـر اسـتفاده از زیبایی 
دنـدان را ببریـد، بایـد مـوارد ضـروری را بصـورت بسـیار دقیـق و بـا صـرف زمان کافی یادداشـت کـرده و یک 
نسـخه آزمایشـگاهی و گرافیکی دقیق بنویسـیم. عکسـهای دیجیتالی را از هر جهت در اختیار تکنسـین خود 
قـرار دهیـد. شـما نیـاز بـه برقـراری ارتبـاط داریـد کـه بتوانیـد به تکنسـین بهتـر کمـک کنید تا هم مشـکل 
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زیبایـی بیمـار خـود را درک کنیـد و هـم آنچه را که شـما میخواهید انجام دهد. سـعی کنیـد از نزدیک عکس 
بگیریـد، shade guide انتخـاب شـده را در مقابـل ناحیـه مـورد نظـر نگـه داریـد. اغلـب، حتی تفـاوت های 
جزئـی در رنـگ و ولیـو نیـز می توانـد دیـده شـود. هرچـه عکـس بگیریـد، تکنسـین تجسـم بهتـری از نتیجه 

زیبایـی مـورد نظر شـما خواهد داشـت.

 راهنمای سایه رنگ

یکـی از بزرگتریـن نارضایتی هـا بـرای سرامیسـت ها تفسـیر آن چیـزی اسـت کـه دندانپزشـک و بیمـار 
تصویرسـازی می کننـد. متاسـفانه راهنماهـای رایج سـایه قادر به نشـان دادن حدود جلوه های منبتکاری شـده 
کـه دندان هـای طبیعی دارند، نیسـتند. یک چنین سیسـتمی توسـط Kahng سـاخته شـده اسـت )راهنمای 
سـایه دم دسـتLSK121 ،9( )شـکل A 8.13(. بـه دلیـل تفاوت ترانسلوسنسـی، شـفافیت، همپوشـانی عاج 
دنـدان بـا مینـا و اصالحـات مینـا، یـک نـوار سـایه قـادر بـه مچ شـدن بـا سـاختار طبیعـی دندانی نمیباشـد. 
سیسـتم سـایه Kahng تئـوری پشـت ایـن رنگهـا را مـد نظـر قـرار می دهـد و نـه تنها دیـدی بـر دندان های 
طبیعـی بلکـه بـر رنگ هـای مصنوعـی کـه بیماران بـا آنان دندان هـای خـود را بلیـچ می کننـد، دارد. راهنمای 
سـایه دمدسـت نـوار سـرامیکی، سـایه سـرامیکی را بـه پنـج طبقـه متفـاوت تقسـیم بندی می کند، کـه در هر 

گـروه 20 عـدد نـوار )زبانه( وجـود دارد. 
• راهنمای سایه 3.0	
	 زیبایـی10 )6 رنـگ(-از لحـاظ تاریخی، ابـزار کاملی بـرای راهنمایی دندانپزشـکان در ناحیـه رنگ زیبایی

نبـوده اسـت. بسـیاری از بیمـاران، بـه طـور ویـژه ای، رنگـی براق بـه همراه ترنسلوسنسـی، روشـن بـا تن گرم 
مـی خواهنـد. جـدول ها با چنیـن ذهنیتی سـاخته شـده اند.

• سـنین ابتدایـی )Early Age( )14 رنـگ(- نواحـی  دو سـوم اکلـوزال شـامل کلسیفیکاسـیون سـفید 	
و اوپـال آبـی، رنـگ عاجـی بیشـتر و ترنسلوسنسـی کمتـر اسـت. بـرای یک سـوم انسـیزال رنگ درخشـان به 

.)8.13B  همـراه ترنسلوسنسـی عمیـق ارائـه می شـود. )تصویـر
• راهنمای سایه رنگ 4.0	
	 20 رنـگ(- شـامل تنوعـی از رنـگ در مینـا، یـک کاهـش 20-30% در( Middle Years میانسـالی

مقایسـه بـا 3.0 بیـن مینـا و عـاج. جدول هـا در این گروه بنـدی، مینـای خارجی، ترنسلوسنسـی، و عـاج را در 
بـر می گیرنـد. انتظار داشـته باشـید کـه 50% مینا و 50% ترنسلوسنسـی در این جداول سـایه رنـگ را ببینید. 
سـه احتمـال کلسیفیکاسـیون سـفید و تنوعـی از ترنسلوسنسـی ها در برجسـتگی های روی دندان هـا 11در بـر 

)8.13c گرفته شـده اسـت )تصویـر
• راهنمـای سـایه 5.0. سـال های بعـدی )20 رنـگ(- در دهان، بـه همراه عـاج عمیق، اشـباعیت رنگ، 	

ترنسلوسنسـی و ترنسپرسنسـی شـدیدتری وجـود دارد ماننـد تنوعـی از ترانسلوسـنی های انامـل. ایـن نوارهـا 
.)D 8.13 سـایه آن رنگ هـا را تقلیـد می کننـد )شـکل

9- Chairside Shade Guide
10- Cosmetic
11- mamelones
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 Color of رنگ نمونه هدف
Stain 

 اساس کاربرد فرمول

  کاهش ترنسلوسنسی
 فیدس واقعی

   سفید به عنوان پایه

کردن  غیرقابل دیدن
 Make coping) کوپینگ

invisible) 
 یاه خاکستری یا آبیس

سطح والیو را با خاکستری، مشکی و 
 آبی هماهنگ کنید.

را حفظ  blendروش ولیو، کرومااا، هیو و  سطح والیو را با ناحیه انسیزال هماهنگ کنید 
 کند. می

پوشاندن نقایص کوچک و 
 نارنجی های کثیفلکه

   تاثیر ژینژیوال با استفاده از نارنجی

کنترل ترنسلوسنسی 
 آشکار

 
دهد والیو را کاهش میل هیوی مکم  

 کند( )خاکستری می
 کند.(کند )ضعیف میکروما را کم می

     ی انسیزاللبه

برای شدت بخشیدن به 
 ترنسلوسنسی

 آبی/
 سبز-بنفش/آبیآبی 

از رنگ مکمل برای خنثی کردن 
 استفاده کنید نارنجی، زرد یا صورتی

به آرامی روی نواحی لبیوانسیزال یا 
ه با بمتری از ل میلی 0.5ی وانسیزال با فاصلهلینگ

 الگوی نامنظم بکشید

کماا م یوی  میل ه هش  یو را کااا ل دهااد وا
 کند( )خاکستری می

 کند.(کند )ضعیف میکروما را کم می

 نارنجی/ نارنجی 
 ایای/ قهوهقهوه

ی انساایزال اعمال کنید و  نارنجی را مجاور ناحیه 
مال پخش  ماس پروگزی به آرامی درون نواحی ت

ای انساایزال کنید. اسااتفاده از نواحی نازد در لبه
ند و باعث کبه افزایش ترنساالوساانساای کمک می

 شود دندان طبیعی تر به نظر برسد می

مشابه باالیی( و هیوهای مکمل اعمال شده )
دهند. می بهبودمجاور یک دیگر، همدیگر را 

 کنند.همچنین به ایجاد بعد سوم کمک می

برای کاهش 
 ترنسلوسنسی

 نارنجی/  قرمز/زرد/
 خاکستری/ سفید

رنگ مکمل را اضافه کنید تا رنگ های 
نارنجی، صورتی و قهوه ای را خنثی 

 کند.

سفید را به کمترین میزان اضافه کنید. والیوی سفید 
را با نارنجی، قرمز و زرد تنظیم کنید. در صاااورت 
ضاارورت برای کاهش بیشااتر والیو، از خاکسااتری 

 استفاده کنید. 

تواند والیو یا کروما را تغییر هیوی مکمل می
 دهد.

Incisalgingival blend     

برای افزایش 
 بنفش ، آبی ترنسلوسنسی انسیزال

سایه رنگ بدنه صورت  ی زرد، از  در 
 ی بنفش استفاده کنید. یک نمونه

سترش  سیله قلمو به ارامی گ مقادیر اندکی را به و
 دهید .

از هیویی اسااتفاده کنید که مکمل سااایه رنگ 
 بدنه است. 

  برای حذف سبز
Control chroma 

)strength( 
 ورتیص

نگ زرد بدنه به همراه یک اپک کننده منجر به ر ه کنید.فاضا استینبه بدنه ی رنگ به عنوان  
 شود که قرمز مکمل سبز است.کست سبز می

نواحی نازد )یک سوم 
 زرد یا نارنجی ژینژیوال(

سان   با هیوی  از اپک کننده با هیوی یک
 مطلوب در نواحی نازد استفاده کنید.

رنگ نواحی نازد به شااادت تتت تاثیر اپک  
 گیرد.میکننده قرار 

هیوی مطلوب را  بین اباتمنت و پانتیک
 انتخاب کنید.

 ی اباتمنت و کننده بیلدآپ نهایی و اپک 
 پانتیک باید ضخامت یکسانی داشته باشند. 

ضخامت نواحی روی کروما تاثیر  خواهد 
 گذاشت.

  افزایش
اولیه با مقادیر یکسانی اضافه  سه رنگ رمز/زرد/آبیق کروما )قدرت(

 کنید. روی هیو بیشتر شدن، تاکید کنید.
افزودن سه رنگ اولیه سایه رنگ را تغییر نخواهد  

 (extremely difficult procedure) داد

از ساافید اسااتفاده نکنید. آن والیو را افزایش  مواد شفاف را با مقادیر اندکی اضافه کید  شفاف کاهش کروما
 درخشش سایه رنگ(خواهد داد ) 

     کاهش والیو )درخشش(

یک کروان بسیار روشن 
)بسیار درخشان( را با 
سیستم دندانی طبیعی 

 هماهنگ کنید.

سایه رنگ یا هیوی مکمل 
 مطلوب

خاکستری کردن سایه رنگ، با استفاده از  با مقادیر اندکی اضافه کنید. 
 یک هیوی مکمل والیو را کاهش می دهد.

    بنفش رنگ زردمثال: سایه 

می یش  فزا یو را ا ل  دهاادو
به طور خاصی افزایش ولیو )

کااارگاایااری بااهدر مااورد 
 (ها غیرممکن استاستین

 

در صورت ضرورت، یک سایه رنگ دارای   
 والیوی باالتری را انتخاب کنید.



زیبایی در دندانپزشکی 32

 اساس کاربرد فرمول رنگ لکه تاثیر کشف شده

 ایسفید/نارنجی/قهوه تغییر رنگ تصادفی
 آبی/زرد

ی با بدنه مقادیر اندک از سفید را
 سایه رنگ مخوط کنید.

بیال تشدید به طور تصادفی کروما را روی سطح ل
 کند(کند )بعد اضافه میمی

 غییر رنگ سرویکال و اینترپروگزیمالت
 تواند بخشی از اپسیته را تحمل کند.می

Labial mottling 
سفید/ نارنجی/قهوه ای/ 

بیال تشدید به طور تصادفی کروما را روی سطح ل  آبی /زرد
  کند(کند )بعد اضافه میمی

های و سوراخشیارها 
 ایارنجی تا قهوهن پروگزیمال

تر در افراد زرد روشننن  -از نارنجی
جوان اسنننتفنناده کنینند. از نننارنجی 

برای نشنننان دادن افزای  سنننو ته 
 س  استفاده کنید .

   طوط نازکی را به صورت نامتقارن بکشید.

شده و عاج  مینای ساییده
ی انسیزال اکسپوزشده  )لبه

های  قدامی پایی  افراد دندان
 مس (

  احتیاج داشته باشد. bakeممک  است به دو   اینارنجی تا قهوه

ی فرد عاج اکسپوز شده
 سیگاری

ای یا قهوه -نارنجی
  ای، آبیقهوه

با سایه رنگ متنوع، سطح انسیزال در مرکز دندان 
را کاه  دهید؛ ترنسلوسنسی انسیزال را در 

 ی اینترپروگزیمال افزای  دهید.ناحیه
 

ای/ یگ قسمت زرد/یک قسمت قهوه ایزرد قهوه 1انسیزال/اروژنسای  
 (mediumدو قسمت رقیق کننده )

 ای رقیقی انسیزال. قهوهی مرکزی نیروی لبهناحیه
تواند به صورت مرکزی شده مینشده یا اندکی رقیق

نسبت به تجسم عاج به شدت رنگ گرفته و 
و از اکسپوزشده قرار بگیرد. با نارنجی مخلوط کنید 

 مرکز پخ  کنید.

در صورت  عمق و احساس طبیعی بودن
 سای  لبه ی انسیزال،

 کند.ایجاد می

های مینایی )بیماران ترک
 جوان(

 اکستری )دیستال(/سفید  
- طول کراون( )سفید 1/3میلی متر ) 5-3نیرو  از قوام ضخیم استفاده کنید. )مزیال(/زرد/سیاه

 به سطح عمق میفزاید )بعد سوم( کند.پیدا می  اکستری( تا لبه ی انسیزال امتداد

   
نوک قلمو را در مرکز روک  قرار دهید با کشیدن 

 سریع و سبک تا لبه ی انسیزال برسانید.
 تر را با تصحیح سایه رنگ انجام دهید. ط ضخیم

 

   

در جهت مزیالی و دیستالی پاک کنید تا زمانی که 
را با  ضخامت مطلوب به دست آید. تاثیر سایه

استفاده از مجاور کردن رنگ )سفید/ اکستری( با 
 سیاه اعمال کنید. تنها یک  ط باریک بکشید.

 

 ای/سیاه/زرد/نارنجیقهوه الی  ها-چک
ای به همراه مقدار اندکی از قهوه

سیاه یا زرد/ چهار قسمت رنگ/یک 
 (mediumکننده )قسمت رقیق

ی الیهشنننود. تا زمانی که یک یک نوار په  اعمال می
بسیار نازک باقی بماند قلمو کشیده می شود. ای   طوط 

سمت امبراژور می ستالی به  سمت مزیال یا دی توانند به 
 یابد.ی انسیزال  اتمه میمنحرف  شوند که در لبه

 

ها )روی اکلوزال شیارها و پیت
های  لفی و سطح دندان

 (هالینگوال قدامی
به همراه مقدار اندکی از ای قهوه ای/سیاه/نارنجی/آبیقهوه

 سیاه یا نارنجی برای یک فرد جوان
به جز در پیت های اکلوزال، به صورت  ط های 

 بخشد.می ظاهری واقعی  به دندان نازک رنگ آمیزی کنید.

به رنگ  پیت ها و شیار ها را در مجاور ریج ها   
  مینای مایل به آبی ترکیب میکنیم.

                                                           
1 erosion 



33 ساخت ترمیم های زیبایی از طریق جلوه های ویژه

 دکلسیفیکاسیون
 هایپوکلسیفیکاسیون

 سفید اپک
 ای/نارنجیزرد/قهوه

سفید اپک به تنهایی یا به همراه 
 ای، خاکستریخطی از زرد، قهوه

ی ضخخمیا اپک، که به رخخورم نا نرا در از یک الیه
یدر در  شخخخودنواحی  متلفی اعمال  ی فاده کن اسخخخت
ناحیه که در  بر روی چندین ی ژینژیوال رخخخورتی 

در  استردندان به طور یکسان استفاده شود ،  وثر 
 ر تنوع استرورم،  این غیر

برای انطباق با دندان های  جاور به کار 
 روردر به  حل و شدم توجه کنیدر ی

سرویکال/اروژن  استین
 ژینژیوال

ای/زرد/خاکستری یا هوهق
 خطی سبز

ای/یک بمش زرد یا سه بمش قهوه
کننده  خاکستری/چهار بمش رقیق

(medium یا )سبز روشن 

شود  ملوط رنگ، جایی که شروع  ی ی سایها تنهب
ای تیره  مکن است با استفاده کنیدر گاهی نقاط قهوه

 دار یک قلمو ایجاد شوندر از نوک پره

دیچ کردن ا کان پذیر است با ایجاد یک 
  ه فرسودهیناح

     سلیکام یا کا پوریت  وجود

   
حدود شکل  حدوده را با استفاده از 

رنگ آ یزی کنیدر باید به ای/خاکستری/نارنجی قهوه
 رورم نا نرمی  حو شودر

 

 ای/قهوه ارنجی/ن استینحدود 
 خاکستری

به  حدوده لکه افزوده  کننده رقیق
 شودر ی

سفید اپک به همراه  قادیر اندکی از 
هر ترکیبی با استفاده از خاکستری، 

 ایزرد یا قهوه

  در قسمت داخلی سفید اپک قرار دهیدر

 سفید اپک تنهاییبه 2تر یا 
    ایخاکستری/زرد/قهوه

ستین های  جاور نطبق با دندان خاکستری/سیاه/آبی آ الگام استین ی پروگزیمال با روی زاویه خاکستری یا آبی ا
  بیال یلیمتر از سطح ل 2ی فارله

  Gold pottery stain اینله طال

شده سطح شود یک  سوپرگلیز  ست رنگ  که قرار ا
 سوپرگلیز شده متقسی نازک از رنگ طال روی الیه

ی بکشیدر الیه را در آتش گر ا دهید؛ سپس با دو لیه
 بپوشانیدری سفید گلیز شدهنازک 

 

 

                                                           
2  - restoration 
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جدول 8,4 فرم و رنگ الزم برای ايجاد خطای ديد بصری

رنگ و سايهتاثیر ايجاد شدهشکل وفرم

)8.36A-C فرم ریشه تیره تردندان طویلسرامیک های صورتی )شکل

خطوط ترک بلند عمودیطوالنی ترشدنشیارها و ریج های عمودی

باندهای هایپوکلسیفه افقیکوتاهتر کردنخطوط و شیارهای افقی

بالهای پروگزیمال )قابلیت جابجایی
)8.36J-L در الین انگل، شکل 

تیره تر و کرومای بیشتر درناحیه پروگزیمالدندان های پهن

Line angles outولیوی زیاد، روشنایی بیشتر و اوپکدندان های بزرگتر

Line angles inولیوی کم و روشنایی کمتر ترانسلوسنسیدندان های کوچکتر

تمایز ناکافی بین دندان ها 

مشـکالت خاصـی هنـگام تـالش برای رسـیدن به ظاهـری طبیعی در یـک واحـد چندتایـی از ترمیم های 
قدامـِی سـرامیکی - فلـزی، رخ می دهـد. هـدف اصلـی، ارائـه خطـای دیدی اسـت کـه دندان ها را جـدا از هم 
و نـه بـه صـورت یـک مجموعـه متصـل به هم نشـان دهـد. ایجاد فضـای بیـن دندانی حداکثـر، از طریـق قرار 
دادن کانتورهـای پروگزیمالـی کـه تـا حد امـکان لینگوالی باشـند، این هـدف را ممکن می سـازد. رنگ آمیزی 
بـرای آنکـه هـر یـک از دندان ها، ظاهـری مخصوص به خـود پیدا کند می تواند اسـتفاده شـود. اغلـب ترمیم ها 
بـه خاطـر وجـود رنگ های بسـیار روشـن و یـا عـدم رنگ آمیزی های بیـن دندانـی، مصنوعی به نظر می رسـند. 
فضـای اینتـر پروگزیمـال در جایـی کـه بـه درون امبراژورهـا خـم شـده، می توانـد بـا اسـتفاده از رنگ هـای 
تیره تـر، ظاهـر بهتـری پیداکنـد. ایـن روش، خطـای دیـد عمق اینتـر پروگزیمـال و تمایزآنهـا را نیز بـه همراه 
دارد. ترکیـب هرکـدام از رنگ هـای نارنجـی- قهـوه ای و یـا سـبز - خاکسـتری که موجـب متمایز شـدن آنها 
و یـا دندان هـای مجـاور میشـوند، توصیـه می شـود. گاهی اوقـات ایجـاد خطای دید بـرای جداسـازی دندان ها 
در ترمیم هـای قدامـی فـک پاییـن همـراه بـا تجمع نیـز مشـکل اسـت. تکنیـک post soldering )ادغام دو 
یـا چنـد قطعـه فلـزی در دندانپزشـکی(، در زمانی که چندیـن روکش درگیر باشـند، می توانـد جایگزین روش 
قبلـی باشـد. جدایـی واقعـی بیـن روکش هـا، هر چنـد اندک باشـد ولی همچنـان می توانـد به ترمیـم ظاهری 
طبیعـی و خـاص ببخشـد. اطمینـان حاصـل کنیـد کـه فضـای بیـن ترمیمها بسـیار زیاد نباشـد. یک تجسـم 
کامـل از نتیجـه کار بایـد قبـل از ترمیـم نهایـی اتفـاق بیافتـد. بهتر اسـت که ارزیابـی چارچوب کار و داشـتن 
تصویـری ازمیـزان جـدا بـودن ترمیم هـا، قبـل از بیلـدآپ پرسـلن صـورت بگیـرد. یـک فـرو رفتگی انـدک در 
اسـترات فریـم ورک )framework strut( در ناحیـه تمـاس، ایـن نـوع از خطـای دیـد را از طریـق یک تراش 
عمقـی بیشـتر در پرسـلن افزایـش خواهـد داد. لبه هـای انسـیزال نیـز بـه درون اینترپروگزیمال هـا می توانـد 

تراشـیده شـده و خطـای دید را بیشـتر کنند )تصویـر 8.38(. 
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ترمیم هـای موقـت بـه مـدت 3 مـاه دیگر بیشـتر نگـه دارید، تـا در صـورت ایجاد هرگونـه ناراحتـی در مفصل 
گیجگاهـی فکـی )TMJ(، امـکان انجـام هـر گونه اصالحـات اکلوزالی در صورت نیاز میسـر باشـد.

امبراژورهای انسیزال

امبـراژور انسـیزال مثلثـی اسـت کـه بیـن لبه هـای دو دنـدان قدامـی مجـاور شـکل گرفتـه اسـت. در 
امبراژورهـای اینسـیزال بایـد یـک افزایـش طبیعـی، تدریجـی در انـدازه یـا عمـق از دنـدان ثنایـای میانـی به 
دنـدان کانیـن وجـود داشـته باشـد )شـکل A 8-44 و B(. ایـن تابعـی از آناتومـی طبیعی دندان هـای قدامی 
اسـت و در نتیجـه هنگامـی کـه از دندان هـای سـنترال بـه سـمت کانین هـا حرکـت می کنیـم، نقطـه تمـاس 
بیشـتر بـه سـمت خـط لثـه نزدیـک می شـود. ایـن رویـه از خـط لبخنـد تقلید کـرده و لـذا عدم تأمیـن عمق 
کافـی و تنـوع کافـی در امبراژورهـای انسـیزال، دنـدان را بیـش از حـد یکنواخـت نشـان داده و مناطق تماس 
را بیـش از حـد طویـل می نمایـد، کـه ظاهـری جعبـه ماننـد را به دنـدان می دهـد )شـکل C 8-44 و D(. در 
صـورت عـدم ایجـاد صحیـح امبراژورهـای انسـیزال، شـکل منحصـر به فـرد دندان هـای ثنایـا از بیـن می رود. 
همچنیـن، اگـر امبراژورهـای انسـیزال خیلـی عمیـق باشـند، دندان هـا به صـورت غیرطبیعـی برآمـده به نظر 
خواهنـد رسـید. سـایش لبه انسـیزال می توانـد منجر به از بین رفتن امبراژورهای انسـیزال شـود، مشـخصه ای 
کـه در افـراد مسـن قابل تشـخیص اسـت. تراشـیدن امبراژورهـای انسـیزال در روی ترمیم، به ایجـاد جلوه ای 

.)B و A 8-45 جوان تـر کمـک می نمایـد )شـکل
مسـاله- ایـن کیـس تأثیـر دندان هـای نامنظم تغییـر رنـگ داده را بر روی ظاهر یک زن 67 سـاله نشـان 
می دهـد )شـکل E 8-45(. متاسـفانه، دندان هـا نقشـی بـه جـز ایجـاد ظاهـری سـالخورده و پیرتـر نداده انـد. 
هیـچ مقـداری از آرایـش یـا هیـچ اصـالح زیبایـی دیگـری نمی توانـد احسـاس سـالخوردگی کـه یک شـخص 
از لبخنـد ایـن زن دریافـت می کنـد را پنهـان  سـازد. حتـی رژ لـب فقـط جلـب توجه به ایـن مسـاله را تقویت 

می نمایـد.
درمان- درمان شامل بازسازی کامل دهان با پروتز ثابت متال- سرامیک )PFM( است.

نتیجـه- بـرای بررسـی اهـداف ایـن فصل، بیمـار اهمیـت نتیجه نهایـی زیبایی به ویـژه تأثیـر آن بر روی 
خـط لـب، را نشـان می دهـد. بـا ترمیـم مناسـب از طریـق افزایـش طـول تـاج دندان هـای سـنترال و ایجـاد 
ظاهـری زنانـه )گـرد یـا رونـد شـده( در دندان هـای قدامـی، جلـوه جوانتری نمـود یافته اسـت. به بهبـود کلی 

.)F 8-45 حاصـل شـده بـه علت اسـتفاده از سـایه هماهنـگ و متـوازن، توجـه کنید )شـکل


